
ONTBIJT 
Verkrijgbaar op zondag tot 12:30

Ontbijt bestaande uit diverse soorten vers 

brood, een croissant, roerei, kaas, serranoham, 

chocoladepasta, jam en boter, koffie of thee en een 

glas jus d’orange. 12,50

LUNCH
Tot 17:00

Zuurdesembrood met Rotterdamsche Oude kaas en 
mosterd-dillesaus. 7.00 (V)

Zuurdesembrood met geitenkaas, rode uienchutney 
en rucola.7.00 (V)

12-uurtje met pomodorisoep, gerookte zalm sandwich, 
zuurdesembrood met roerei. 9.25

Ceasersalade met kip, bacon, ansjovis, croutons, ei 
en Parmezaanse kaasdressing. 9.75/12.50

Groene salade met pittige gorgonzola, geroosterde 
zoete aardappel, hazelnoten en peer. 9.75/14.50 (V)

Pomodorisoep met pesto, geserveerd met 
zuurdesembrood en gezouten roomboter. 5.75 (V)

Tosti bbq-kip met ui, pittige cheddar 
en bbq-saus. 7.00

Biologischerundvlees burger met spek, geitenkaas, 
augurk en jalapenosaus geserveerd met geroosterde 
roseval aardappelen. 14.50

BORREL
Nacho’s. 6.75

Brood met olijfolie en fleur de sel. 4.75

Rotterdamsche Oude kaas met mosterd-dille saus. 5.50

Rookamandelen. 3.50

Olijven. 3.50

Gedroogde worst. 4.50

Borrelassortiment van Rotterdamsche Oude kaas 
met mosterd-dille saus, rookamandelen, olijven en 
gedroogde worst. 12.75

 MENU
DINER
Vanaf 17:00

Pomodorisoep met pesto, geserveerd met 

zuurdesembrood en gezouten roomboter. 5.75 (V) 

Ceasersalade met kip, bacon, ansjovis, croutons, ei 
en Parmezaanse kaasdressing. 9.75/12.50

Groene salade met pittige gorgonzola, geroosterde 
zoete aardappel, hazelnoten en peer. 9.75/14.50 (V)

MRIJ kogelbiefstuk met hete bliksem, verse groenten 
en rode port jus. 17.00

Doradefilet, parelcouscous met Parmezaanse kaas, 
courgette, tomaat en basilicum pesto. 15.75

Biologische rundvleesburger met spek, geitenkaas, 
augurk en jalapenosaus geserveerd met geroosterde 
roseval aardappelen. 14.50

Melanzana met pasta en tomaten/basilicumsaus en 
rucola. 14.50 (V)

SUPPLEMENTEN

Geroosterde roseval aardappelen. 4.50

Verse groenten. 3.50

Groene salade. 2.50

NAGERECHTEN

Crumble van peer en rozijnen met vanille roomijs. 6.00

Panna cotta van koffie met chocolade roomijs. 6.00

Kaasplankje met noten rozijnenbrood. 5.50/8.50 

BORREL

Nacho’s. 6.75

Brood met olijfolie en fleur de sel. 4.75

Rotterdamsche Oud kaas met mosterd-dillesaus. 5.50

Rookamandelen. 3.50

Olijven. 3.50

Gedroogde worst. 4.50

Borrelassortiment van Rotterdamsche Oude kaas 
met mosterd-dille saus, rookamandelen, olijven en 
gedroogde worst. 12.75

 MENU


